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شـگرف  یشد، دچـار تحـول  یمیتلقین از قلمرو عمومیزدن دراندن و کنار
بشـر  یرباز دو مقوله مهـم در زنـدگ  یاست از دین و نهاد سیشده است. نهاد د

، همـواره  یات اجتمـاع یـ دن به حیت آنها در شکل بخشیاهمدلیلو بهاندبوده
انـد.  را به خود مشغول داشتهیو انسانیحوزه علوم اجتماعشمندان یذهن اند

ـ اولويکنـد فـرض برتـر   یتفکر پساسکوالر تالش م ت یـ عقالنيت هنجـار ی
بازگشت يتالش برايجااما درعوض به،ن را به حداقل برساندیسکوالر بر د

ن راسـتا  یـ ن، تـالش آن در ا یديبرتربه ا اذعان یته و یاز مدرنپیشبه دوران 
ـ ند درك متقابلِ دیاه از فراست ک یمعرفتـ يت سـکوالر و برابـر  یـ ن و عقالنی

ـ . اکنـد ند، دفاع یان فریااحتمالیجه یعنوان نتبه،شدهقیمتقابل تصدطور به ن ی
ـ رابطـه د یدر بررسـ یمقاله سع اسـت در جامعـه پساسـکوالر دارد.    ین و سی

اسـت،  مسیم محصول پسامدرنسینکه پساسکوالریبا توجه به اکه مشاهده شد 
ن رابطه پرداخت و یل ایشامدرن به تحلیمدرن و پيهاهیتوان براساس نظرینم
شودیاحساس ميدیه جدیاز به نظرین
مسی، سکوالرییگرا، کثرتین مدنیم، دسیپساسکوالر:يدیکلگانواژ
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مقدمه
يزیـ آمن و مذهب در جامعه دچار تحوالت بحرانیگاه دیر جایچند قرن اخولدر ط
ـ یاخدو دهه،یکیکه تا ينحوبهاست؛ شده  ن یـ آن بودنـد کـه د  بـر یبرخـ یر حت

نـده  یخود بـه رونـد فزا  يدر اثبات مدعاین کسانیسرانجام محکوم به فنا است. چن
ـ از رایکـ ی،مسـ یسکوالراشاره داشتند. پسایاجتماعیشدن زندگسکوالر ن یتـر جی

است، قـانون  یسو و سکین ازین دیر روابط بییتغدر موردر یاخيهام در بحثیمفاه
شـگرف در  یوقـوع تحـول  رسم ناظر بیسکوالرباشد. پسایگر میديو دولت از سو

اسـت. در عصـر   ین از قلمرو عمومیرانده شدن و کنار نهاده شدنِ دهیحاشتصورِ به
یدر پرتو دو عنصر متناقض مـورد بررسـ  یعمومن در حوزهیگاه دیجاسکوالر،پسا

يگـر یو دینـ یديهـا از گـروه ياریشدن بسـ یاسیسیکیدوباره قرار گرفته است: 
،ینـ یديهـا گـروه یاسیستنها مخالف سلطهم که نهسیسکوالرتداوم حضور مفهوم 
يگـذار اسـت یو سیحقـوق يهـا يریـ گمیآنهـا در تصـم  کردنبلکه مخالف شرکت 

دوبـاره یابیـ اسـت ضـرورت ارز  یعلـم س ين اسـاس علمـا  یاست. بـر همـ  یعموم
هیـ گـرا در نظر کثرتیو تطابق آنها با الزامات جوامع مذهبینیاست دیسهايتحال
ــکوالرپسا ــخس ــهص دادهیرا تش ــد. جامع ــکوالرپساان ــورهاس ــون ییدر کش همچ

غالـب  شـه یاندسـکوالر در آنهـا  شهیا اندیو اندشدهسکوالرکه ییاروپايکشورها
رفعـال داشـته   یم و غیرمستقیغیاست نقشیذهب در سرفته مهميتبع آن روبوده و به
ر ییـ که با تغپرسش استن یافتن پاسخ ایدر پین مقاله یدارد. اییت برپایاست، قابل
کـرده اسـت؟   يرییـ اسـت چـه تغ  ین و سید، رابطهسکوالربه پساسکوالرجامعه از 

هاه، مقالهابااست که با مراجعه به کتيو اسنادياها، کتابخانهدادهيروش گردآور
ـ ، تجزیفیتوصـ ـیلیشده و با روش تحليآورها جمع، دادهسندهار یو سا ل یـ تحلوهی
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بـه مباحـث   نخسـت، ل شده اسـت. در بخـش   ین مقاله از سه بخش تشکیا.اندشده
در ؛پرداختـه شـده اسـت   سـکوالر پسام و جامعهسیسکوالرمفهوم پسادربارهينظر

از پـیش اسـت در جوامـع   ین و سیـ ن دو نهاد دیانواع روابط ببه بررسی بخش دوم، 
اسـت در  ین و سیدو نهاد درابطهیز به بررسینپایانی. بخش ایمپرداختهسکوالرپسا

.اختصاص داردسکوالرعصر پسا

سکوالرپسام و جامعهسیسکوالرپسا. 1
ش یآن گـرا یکه طبوده استيجهان غرب شاهد رونداخیردو دهه،یکیدر طول 

اسـت  یاقتصـاد و س يهادرحال معکوس شدن بوده و حوزهیخصوصحوزهن به ید
ـ ازا؛(Beckford, 2010: 123)شـدن دوبـاره هسـتند   يدرحـال هنجـار   از یرو برخــنی

خواهنـد  یشمندان میگر اندیاز دهموارهیعلوم اجتماعدر حوزهیپردازان غربهینظر
ـ ند که دیقت بگشاین حقیچشمشان را به ا جامعـه قابـل کنـار   یومعمـ ن از حـوزه ی

ـ آنهـا و مسـائل ینیديهابلکه برعکس، گروه،ستینشتنگذا گـر نقـش   یبـار د کی
کنند.یميبازیاجتماعرا در حوزهيمرکز

ا یـ موضـوع تـداوم   دربـاره دارد که اشاره ها هیاز نظریفیبه ط1مسیسکوالرپسا
تـداوم اعتقـادات   . گوینـد سخن مـی یفعلدر جامعهیات اعتقادات مذهبید حیتجد
ش بـرده کـه   یوسـو پـ  ن سـمت یشناسان را به اشده، جامعهسکوالردر جامعهیمذهب

ن درحـال تجربـه   یـ و نهـاد د بردمیسر بهسکوالرغرب، امروزه در عصر پساجامعه
ـ بـه "post"شـوند  یپ.(Van Krieken et al, 2013: 322)زش اسـت یاز بـازخ يدیجد یمعن

نکـه عبـارت   یایکـ یباشد: یمیدو معنکنندهیتداعیادشدهدر عبارت »فرا«ا ی» پسا«
ان یـ م به پاسیسکوالراست که در آن عصر ياجامعهيسازمفهومی، در پسکوالرپسا
ت نـو  ی، اهمسکوالرحاضر برخالف جامعهن در جامعهیگاه دیده و موضوع جایرس

دارد که در آن ياجامعهی، اشاره به بررس»پسا«شوند یافته است؛ و دوم، پیياو تازه
ماننـد  ی، گروهـ ین مبنـا در محافـل علمـ   یآغاز شده است. بر ايسازسکوالرعصر 

ـ ازیـرا د اشـاره دارد،  یجدايدهیم به پدسیسکوالرمعتقدند پساهابرماس ن عبـارت  ی
لنـد،  یوزیا و نی، کانادا، اسـترال ییاروپايمانند کشورهايتنها در مورد جوامع دولتمند

1. Post-Secularism
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مردم در عصر پس از جنـگ  یوسته روابط مذهبیطور پکه در آن بهییهاکشوریعنی
,Nynäs et al)دارددرحال افول بـوده اسـت، کـاربرد    يریبه طرز چشمگ1دومیجهان

که معتقدنـد  نظرانصاحباز ینظر برخبراساسز ینیگروه،و در مقابل،(2012:159
يسـاز سکوالريجهـان در راسـتا  یر حرکتـ یکردند سـ یمتفکران و مردم تنها فکر م

ـ بوده کـه بـا واقع  يدئولوژیک ایمثابه شه، تنها بهین اندیاست و ا سـت ینت منطبـق  ی
(Hadden, 1987: 598) ، ــد ــاور دارن ــه ب ــک ــهیاصــوالً ه نشــده و ســکوالرياچ جامع

مدرن دارد.در جامعهسکوالريدئولوژیجه کاربرد ایم اشاره به نتسیسکوالرپسا
يبـرا کـه افـت  یتـوان در ی، سـخت مـ  »پسا«شوند یدگاه از پیدو دن یبراساس ا

عبارت مـورد بحـث صـورت گرفتـه     يسازمفهومبرايتالش یبار چه زماننینخست
» دیـ جدیجمـاعت : جامعـه يسازسکوالربعد از «مقالهسندهینو1966است. در سال 
(Greeley, 1966) و یدرحال عقالن1960ک در دههیکاتوليساید که اگرچه کلکرادعا

یا فرابخشـ یـ کوچـک کـردن و محـدود    يشدن است، اما هنوز فرصت براسکوالر
يبرآمـده از شـورا  يسـا یبه کليدیجديکه معنا و ژرفایداراننیت دینمودن عضو

م اشـاره بـه   سیسکوالرپسایادشدهمقالهسندهینويدهند، وجود دارد. برایمکانیوات
مطمئن نبـود کـه   يدارد، اما وـ سایمانند اجتماع درون کلـد از اجتماعین نوع جدیا
ش یرا نمـا یبـر ظلـم و سـتم فئـودال    يروزیـ د دوبـاره پ یاجتماع جدن توسعهیا ایآ
ر؟یا خیدهد یم

تـوان بـه   یمسکوالرخچه استفاده از عبارت پسایگر در مورد تاریدايعنوان نمونهبه
د کـه در آن  کـر اشـاره  (Neuhaus, 1982)» سـکوالر پسايکـا یتنـوع آمـوزش در آمر  «مقاله

بـر  سـکوالر يروشـنفکر سـاله 200یختن هژمـون یما شاهد فـرور «سنده اذعان دارد ینو
يامـدها یاز پیکـ یکنـد کـه   ین بحـث را مطـرح مـ   یسنده ای. نو»میهستیگفتمان عموم

ـ ایبوده که خود، مسـتلزم همراهـ  ریفراگيستم معنایک سیاز به ی، نیهژمونیفروپاش ن ی
از طریـق ن ضرورت، یاو، ااز نظرشود و یميضرورپیشش از ین بیشه است که دیاند

یخیتـار را در دوره2ینـ یديهـا کـرد داده یتالش مـ ینید دیت که حقوق جدین واقعیا
شـدن بـود. اگرچـه    دید، درحـال تشـد  کنـ اسـت  یوارد سيطور انحصـار بهسکوالرپسا

1. Post-World. War II Period

2. Religious Input
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ر هابرماس است کـه در  یاخيهاادامه داشته، اما نوشتهز یاز آن زمان به بعد نيپردازهینظر
.(Beckford, 2012: 2-8)داردم قرار سیسکوالرمربوط به پسايهاشهیمرکز اند

دربـاره یشـناخت عمـوم  ایجاد از یحاکسکوالرپساشهیف هابرماس اندیدر تعر
از لحـاظ  دگاه است کـه  ین دین با این و همچنیبا حضور دیعمومحوزهدوبارهیآشت

هسـتند، مطلوبیکه از نظر اجتماعییهاها و نگرشد محركین به بازتولیديکاربرد
نشان یم در پسیسکوالرپسايسازهابرماس با مفهوم.(Schuller, 2006: 46-47)پردازدیم

ـ بـرال ن یلیاسیسشهین مطلب است که اندیدادن ا ـ از بـه درك ا ی ن موضـوع دارد کـه   ی
ـ توانیاز آنها، نمـ یناشیو خرد عمومینیديهاگفتمان پـردازان  هیـ کـه نظر د آنچنـان ن

ن بحـث کـه   یـ جـه ا ید. درنتناند، واضـح و مشـخص باشـ   دهکرفرض یدموکراسبرالیل
کنار گذاشته شود، امـروزه از لحـاظ   ید از گفتمان عمومیبايخردورزینیدهايشیوه
اگرچـه هـدف هابرمـاس از    ؛قرار داشـته باشـد  یفی، ممکن است در موضع ضعينظر

ـ ا نظریو یمذهبيهادهین نظر، دفاع از ایطرح ا سـکوالر هـاي شـکل ه یـ عليپـرداز هی
).174: 1389، یمی(مصباح و رحستینیعموميمرتبط با خردورز

کنـد  ین موضوع اشاره مـ یمعاصر، هابرماس به ایبا بحران اخالقرویاروییدر 
له آن یوسـ اج دارد تا بتوان بـه ین احتیديو معنوی، به منبع اخالقسکوالرکه جامعه

ن موضـوع  یاشاره به اسکوالرپسا، جامعهيد. از نظر وکرد یرا تمدیقرارداد اجتماع
ده و جامعـه کـر دفـاع شـده  سکوالرشـدت  ط بهین از حضور خود در محیدارد که د

& Vries)دکنـ همسـاز  یست خـود را بـا حضـور اجتماعـات مـذهب     یبایمسکوالر

Sullivan, تـوان  یمـ هابرماس راهشیدر اندسکوالرپساجامعهيهایژگیو.(258 :2006
:)131-136: 1384هابرماس، (دکرر خالصه یموارد زدر

یکیدئولوژیاییتکثرگرا. 1- 1
ـ ایـی ، تکثرگراسـکوالر پساجامعـه یاساسـ يهایژگیاز ویکی . اسـت یکیدئولوژی
داده و را مورد توجـه قـرار  ییتکثرگراتیواقعدیباینیديهاک از گروهیروان هریپ

ز حضور دارند، علم ینيگریدیمذهبيهاگروهگرا،کثرتک جامعهیرند که در یبپذ
ینـ یت عیـ ک واقعیـ سـکوالر داشته و حکومت حضورزینيبشريهايدئولوژیو ا
ـ باهابرماس معتقد است که مؤمنان در جامعه مدرن. رودیشمار مبه د سـه نکتـه را   ی
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:مدنظر قرار دهند
بـا  رویـارویی در یشناختید با ناهماهنگیز بایش از هر چیپینیدیآگاهـ الف

د؛شوها و مذاهب سازگار گر فرقهید
دانـش  یت علوم نگهدارنـده انحصـار اجتمـاع   ید خود را با صالحین بایدـ ب
ق دهد؛یتطبسکوالر
که خودش را بـر  یبر قانون اساسیک دولت مبتنیهايهد با مفروضین بایدـ ج

کند، موافق باشد.یه میتوجيویدنیاصول اخالقيهاهیپا

طرفیبرال و بیلیاسینظام س. 2-1
بـرال و  یلیاسـ یک نظـام س یـ ت یحاکم،سکوالرپساجامعهيهایژگیاز ویکی دیگر 

ن، یـ ت ساختار قدرت خود را نـه براسـاس د  یاست که مشروعیبر قانون اساسیمبتن
ـ یباگر جهان. کندیه میتوجیو عقالنيویبلکه براساس اصول دن ب، بـا  یـ رقيهـا ین

وه ی، بـه شـ  یـی ت تکثرگرایـ رنـد کـه بـا واقع   یاد بگیـ خودشان يریاز خطاپذیآگاه
صـورت یـک   ، بـه یاجتمـاع یختن همبسـتگ یگسـ بدون ازهمیعنیز، یآمرخشونتیغ

ک یـ اسـت در  ین از سیـ دییجـدا سـکوالر نـاي رفتار کنند، آنگاه مباجتماع سیاسی
ـ بـرال را  یهابرمـاس دولـت ل  . درك خواهنـد کـرد  راسکوالرپساجامعه ک دولـت  ی

متعارض دانش يد در برابر ادعاهاکرخواهد یسعویژهکند که بهیمیطرف معرفیب
بـه نفـع   یاسیسيهايریگمیو از انحراف تصمدهکرخود را حفظ یطرفیمان، بیو ا

.پرهیز کندن یاز طرفیکی

ت عقلیمحور. 1- 3
ـ یمختلـف د يهاو گروهيبشريهايدئولوژیتکثرگرا که علم، اک جامعهیدر  و ین

وارد عمـل شـده و   يمحـور يرویـ ک نیـ عنوان م بهیدارند، عقل سلحضوریمذهب
م یتحکـ یبـر قـانون اساسـ   یبرال و مبتنیش را در درون ساختار دولت لیگاه خویجا

یو اجتماعیارتباطات انساناست که در حوزهیعرفم، همان عقل یعقل سل. کندیم
.مطرح است

ـ بازگردان نفوذ ديرویعنوان نتواند بهیم مسیسکوالرپسا ن در جامعـه، عامـل   ی
اش از شـده انگاشـته مسـلم پیـروي ن یـ که براساس آن، دباشد؛ چنانیخوبیحیتوض
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ت یـ و نـه عقالن ینـ یت دیـ ن دوره، نه عقالنیکند، اما در ایرا رد مسکوالرت یعقالن
دارد، بلکـه هرکـدام از آنهـا    يبرتـر يگـر یکنند که بر دیکدام ادعا نمچی، هسکوالر

:Mozumder, 2011)آوردیحسـاب مـ  با قدرت برابر بـه یبیعنوان رقطرف مقابل را به

سکوالریفرهنگيهاکنند مفروضهیتالش مسکوالرمتفکران پسا،ن جامعهی.در ا(17
در اواخـر  سـکوالر نـد. تفکـر   کنرون آورده و نقد یر خاك بیرا از زیغربدر جامعه

د، امـا  کریاحساس نم1یاخالقییگرابه وجود خدا و واقعيازیچ نیته هیدوران مدرن
ـ بنيهـا مشخص شـد کـه بـدون ارزش    ز وجـود نـدارد.   یـ نیاسـ یدگاه سیـ دن،یادی

ت آن یـ ن عقالنیکه ایخود را از هرگونه طرح متعالستیقادر نسکوالرییگراانسان
عنـوان  بـه کـه آنچـه  د کنـ یاکنون درك مـ سکوالرتینمود، رها کند. عقالنیرا رد م

ـ نامیمـ یانسـان يهـا ییدن جهان به تواناکرق محدود ی، آن هم از طريآزاد تنهـا  ،دی
عنوان بهیاجتماعهايهیدر نظر.(Blond, 2002: 1-2)دن انسان بودکراز محدود یشکل

یهـا و تعهـدات متعـال   از ارزشیاسـ یسصادتم داللت بر استقالل اقسیسکوالرمثال 
شـد  یمـ اند که چـه پرداختهپرسشن یاز متفکران به طرح ایامروزه برخولی،دارد
ییفرهنـگ بـورژوا  يهـا از جنبهیکیعنوان م بهسیسکوالراز انگلسو مارکساگر 

.(Martin, 1996: 8)کردندیانتقاد م
يبـرا يانهیعنوان زمم بهسیمدرنته است. پسایمدرنمحصول پسام سیسکوالرپسا

تـه،  یسـر گذاشـته و بـرخالف مدرن   را پشتيسازسکوالرات در جامعه، یحضور اله
ـ مناسـب بـوده و با  عملکـرد جامعـه  ين برایمعتقد است د يدر فضـا یگـاه ید جای

يهـا یانگگر همچون تفکر گذشته با دوگیدسکوالردگاه پسایداشته باشد. دیعموم
ـ ا دیـ ز یـ و کفرآمینـ یديهـا دگاهیمانند دیسنت ن و الحـاد، سـروکار نـدارد، بلکـه     ی

ــه تفســ ــد از عملکــرد دیــجديریدرعــوض ب ــی ــر از تمــاین م ــردازد کــه فرات ز یپ
بحث در يم براسیمدرنپساویژگیدو . (Boeve, 2006: 115-117)مقدس استـسکوالر
اعتقـاد  مسـ یمدرننکـه پسـا  یایکیت است: یاهمياست داراین در سیگاه دیمورد جا
يعنـوان کـدها  توانند بـه ینمیاخالقيک از کدهایچیاست و هینسب،قتیدارد حق

مـورد نظـر   يت سنت روشـنگر یان عقالنیند. هم جریحساب آبهیشده اخالقتیتثب

1. Moral Realism
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، ییاروپـا يدر کشـورها یحیاخـالق مسـ  یسنتيهاو هم مفروضهسکوالرشهیاند
کنـد از  یم ادعا مـ سیمدرنکنند. پسایمجلوهناپسندیغربدر جامعهياندهیفزاطور به
عنـوان توافـق   مـدرن، بـه  توان انتظار داشت کـه در فرهنـگ پسـا   ینمیتیچ فراروایه

يهـا تیـ ه بـر فراروا یـ ج و تکیتـرو يجـا و اجماع مطمئن شناخته شود. بـه یعموم
گر یعقل د،ن اساسیابخشد. بریاعتبار مییگرام اکنون به کثرتسیمدرنگذشته، پسا

شه پسـامدرن کـه همـراه بـا     یاندون استیدفراتر ازقت یتواند ادعا کند که حقینم
ماننـد  یفراعقلـ يهـا تیا روایبازگشت به متون ،گاه علم و عقل استیف جایتضع

ان بـا یـ شه است کـه اد ین اندیمهم، اویژگین ید. دومکنین را هموار میاسطوره و د
ـ ادشود که همـه یم ادعا مسیمدرنپساشهیدر اند.هستندارز و برابرهم هم ان ارزش ی

هسـتند نیـ درخـت د يهـا شـاخه صـرفاً مختلف یمذهبيهادارند و سنتيمساو
(Voster, 2012: 201-203).مهـاجرت مسـلمانان، و   دلیـل امروزه بـه ییاروپايکشورها

م در سـ یکمونیاروپا پـس از فروپاشـ  ان ارتدوکس دریحیش نقش مسین افزایهمچن
ک یل شدن به یان، درحال تبدیهودیان و یحیگر مسی، در کنار حضور دیشرقياروپا

اسـت و  یدر سیزمان،مسیسکوالرن اساس پسایهستند. بر ایمذهبيگرانظام کثرت
حـل مشـکل   يبـرا يدیـ عنـوان کل کند که بتوان آن را بهیدا میپیمعنیشناسجامعه

.(Stoeckl, 2011: 5)دکرم درك سیپلوراليسازپنهان و مفهومینیدهايتعصب

استین و سین نهاد دیانواع روابط ب. 2
دلیـل بشـر بـوده و بـه   یمقوله مهـم در زنـدگ  رباز دویاست از دین و نهاد سینهاد د

شـمندان حـوزه  ی، همواره ذهـن اند یات اجتماعیدن به حیت آنها در شکل بخشیاهم
یکـل زنـدگ  یخیاز نظـر تـار  انـد. را به خود مشغول داشتهیو انسانیعلوم اجتماع

ان داشته اسـت.  یجریمذهباز تجربهيدر بستر،انسان در وجوه مختلف آنیجمع
یله اساسـ ئاسـت و مسـ  یو معمـول ين معطوف به امر مقدس در مقابل امر عـاد ید

ـ تـر تفک یاساسلهئاست به مسین و سیدرابطه ینـ یردیغحـوزه از ینـ یدک حـوزه ی
است. یخیتاريتصور،ن دو حوزه و حدود آنیان ایگردد. تصور وجود مرز میبازم

ـ وکـم یاسـ یو سیم امـور اجتمـاع  یتنظدر موردان یادد همهیتردیب ییش ادعاهـا یب
مؤمنـان  يبرايل رستگارین وسایتأمفهینظر از وظصرفینیرا هر دیو دارند، زداشته
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از مـذاهب  یحال برخـ نیز بپردازد. باایآنها نيمادیزندگةحوزم یست به تنظیبایم
ه، یری(بشـ انـد داشـته یاسـ یو سيویـ دخالت در امـور دن هیگر داعیش از مذاهب دیب

1385 :223-222.(
تـوان  یک را مـ یاستراتژان، هشت رابطهیاديهاو آموزهیخیر تطور تاریبراساس س

ـ دهـد رابطـه  یمکه خود نشانص دادیتشخینیو دیاسیسيهان قدرتیب ن دو یـ ن ایب
:(Urban, 2005: 7253-7257)رابطه عبارتند ازن هشتیده است. ایچینهاد تا چه حد پ

1است)یسـنی(سنتز داستیعنوان سن بهید. 2- 1

یپژوهـان دانـش ياست در اسالم است. براین و سیدیجوشن رابطه، متناظر با همیا
شده برپايسا از دولت که پس از عصر روشنگریکلییبر جدایکه از درون نظام مبتن

کـه  يو اقتـدار معنـو  یاسیسيرهبر،یماهرانه قدرت نظامبیبرخاستند، ترکاست، 
است. یاسیاهداف سين برایدبانهیفرعواميکاردستفقطامبران است، یمتعلق به پ

ـ یبعنـوان جهـان  بـه مربوط به اسالم نظراتاز نقطهياریدگاه بسین دیاما ا تمـام و  ین
يهـا بلکـه عرصـه  ،جـدا نکـرده  یزنـدگ يهاگر حوزهیتنها از دن را نهیکه دیکمال

تحـت سـلطه  يهـا عنـوان عرصـه  ز بـه یـ را نیو نظـام ي، اقتصـاد یاسی، سیاجتماع
ادعـا  تویجان اسپوزگونه که برد. همانین میبز ازیرد، را نیگیدربر میالهینیبجهان

عنـوان  ک، بلکـه بـه  یـ عنوان حکومـت تئوکرات را نه بهیبهتر است اسالم سنتکند،یم
عنـوان  بـه ید که در آن اجتماع توسط قـانون الهـ  کرف یتوص2یاز نوموکراسیشکل

ن یـ ز معتقدنـد ا یـ نیشـود. البتـه برخـ   یمرجع اقتدار و تجسم کالم خدا حکومت م
م تعلـق نـدارد، بلکـه    اسـال يدیـ ن توحیاست تنها به دین و سیدو نهاد دیجوشهم

ـ یعنـوان ترک ز بـه یالما نییسم، داالین بودییمنطبق با آ يو رهبـر ینـ یدياز رهبـر یب
ده است.کرستم خدمت یتبت از قرن پانزدهم تا قرن بیاسیس

ینیاقتدار دفراتر ازیاسیقدرت س. 2-2
و يبشـر ن موضـوع کـه منبـع فـوق    یش در مورد ایبا ادعاینیدگفتمانمعتقدندیگروه

رود. یشـمار مـ  بهیاسیقدرت سيبراياد بالقوهیاز اقتدار است، همواره تهدیجهانگرید

1. Religo-Political Synthesis: the Religious as the Political

2. Nomocracy
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سخت کنترل، محـدود و  وصورت سفتبهیاسیسيهامیرژياغلب از سودلیلنیبه هم
ن نوع رابطـه در جامعـه  ین شکل ایترید افراطیشوند. شایطور کامل سرکوب مبهیگاه

ژه در دورهیـ طـور و سـت و بـه  ین پس از ظهـور حـزب کمون  یمدرن مانند چیستیکمون
تـوان سـرکوب   یشـکل گرفتـه باشـد. البتـه مـ     1976تا 1966يهاسالیانقالب فرهنگ

در سـال  1انیـ داوودا حملـه بـه مراسـم شـاخه    یکا یدر آمریبومیمختلف مذهبمراسم
داد کـه نشـان  يدسـته جـا  نیز در ایکا را نیآمریو نظامیحکومتيروهایتوسط ن1993

دولت است.یو نظامیاسیوابسته به قدرت سیدهد قدرت مذهبیم

استین و سیدحوزهییجدا. 2- 3
و یاسـ یسدو حـوزه روشن از رابطـه يهانمونهیاروپا، برخیحیمسايقرون وسط

ـ بـر تـنش و رقابـت    یدهد کـه مبتنـ  یرا نشان مینید بـود.  یسـت یا رفاقـت و همز ی
ــرون وســطینو ــهیمعمــوالً نظــم اجتمــاعیســندگان ق ــوان را ب ــعن م ســیک ارگانی

هـا  ون، اشراف و سرفیگانه روحانابعاد سهيگرفتند که دارایدرنظر میمراتبسلسله
ا یـ ش یک از دو طبقـه کشـ  ینظر وجود دارد که کدامن اختالفیاما همواره اباشد.یم

ن یـ هسـتند. نظـر غالـب ا   یم اجتمـاع سین ارگانیا امپراطور در رأس ایاشراف، پاپ 
ک در حوزه خـود  یت دو رأس وجود دارد: امپراطور و پاپ و هریحیاست که در مس

از یمختلفـ يهـا ن دو نهاد در حالتیت ایحیخ مسیدر طول تارهستند. اقتدار يدارا
گونـه رابطـه   نیـ گـر ا یديهـا با هم قرار داشتند. از نمونـه يهمکارایروابط رقابت 

ــه نظــام فیمــ ــا رهبــر يعربســتان ســعودیعلــتــوان ب ــیدياشــاره کــرد کــه ب ین
کـال  یشکل گرفـت. شـکل راد  سعودمحمدبنیاسیسيو رهبرعبدالوهابمحمدبن

تـوان  یم مـ سـ یسکوالرصـورت  بـه ين دو نهاد را در عصـر روشـنگر  ین ایبییجدا
مـان و اعتقـادات   یاست که ایمعنه اینطور خالصه، بم، بهسیسکوالر. مشاهده کرد

ییجـا یعمـوم حـوزه درمانـده و یجامعه باقهیفرد و در حاشیخصوصدر حوزه
دارد که عبارتند از:یمتنوعهايشکل،ن نظامیندارد. خود ا

ـ ته یسیآل الئدهیک مدل ایکه 2ینیبدون دولت دینظامـ الف ییا همـان جـدا  ی

1. Davidian

2. State Church
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؛دهدیکامل را ارائه م
؛انیادۀهميت دولت از اصل برابریحمايبرمبناینظامـ ب
ـ ،ن مسـلط یـ ک دیت دولت از یحمايبرمبناینظامـ ج ز یـ ان نیـ گـر اد یدیول

؛ز برخوردار باشندیت دولت نیت شناخته شده و ممکن است از حمایرسمبه
,Giannis)انیـ گر ادین مسلط و ردّ دیک دیت دولت از یحمايبرمبناینظامدـ 

2014: 8).

1استین از حوزه سیدینینشعقب. 2- 4

ینـ یديهـا از گـروه ياری، بسـ هسـتند ر مسند حکومت بکه ستمگران ییهادر دوره
کننـد.  یاسـت را انتخـاب مـ   یا خـروج از قلمـرو س  یو ینه عدم مشارکت عمومیگز

شـه ادعـا   یهمیانسـان رااقتدار فناپذیرزوالتوانند با ارجاع به منبع یمیرهبران مذهب
نـد.  کنرا رد يویـ اسـت دن یسایش بـه گرو هستندفراتر یاز حکومت انسانکه ند کن
ن یـ ايهان نمونهیترخود تحت حکومت روم، از روشنهیسا در دوران اولیات کلیح

ه اصـوالً بـر آمـدن    یت اولیحیاهانه، مسوخن فرجامیک دیعنوان بهنوع روابط است. 
ن یکـه وجـود داشـت. بنـابرا    چنان،یجهاننیاید، نه پادشاهکرتمرکز یالهیپادشاه

حکومـت کامـل در   ییرا بـا وعـده برپـا   یجهـان نیاپرداختن به حکومت،تیحیمس
ن جهان یمن در ایز که پادشاهیح نیدانست. کالم مسیمنامشروع،یآسمانیپادشاه

ن یـ ل در ایـ د، در همـان اوا یدهيروان که مال سزار را به ویاش به پهیست و توصین
ییت نهـا یـ گانه اسـت و اهم یو بب یغريامر،یاسیشد که قدرت سیر میراستا تفس

نمود.یآن را انکار م
در 3م جونزیجکه توسط 2به معبد مردمتوان میدگاه ین دیمتأخر ايهااز نمونه

ن یبـ ينـژاد یاز هماهنگییایتوپوانگاهک ید. با کراشاره ،شدیميرهبر1970دهه
را یسـت یالیسوست یحیمسـ یدپوستان، جـونز نـوع  یتبار و سفییاقیآفريهاییکایآمر

يدارهیسـرما بـه  و »حیضدمس«عنوان االت متحده بهیکه به حکومت انمودیممطرح

1. Religious Withdrawal from the Political Sphere

2. Peoples Temple

3. Jim Jones
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ن فرقـه بـه   یـ ت کـار ا یدرنهااما ،کردیحمله م»یحیستم ضدمسیس«عنوان کا بهیآمر
،گذاشـت يکـه از خـود برجـا   ید. جونز در نوار کاستیانجامیجمعدستهیخودکش

اند.زدهیجهان، دست به خودکشیرانسانیط غیشراد آنها در اعتراض به کرادعا 

در دولت مدرن)ینیم دسیونالی(ناسیاسین در خدمت قدرت سید. 5-2
از يدیـ ست، ظهور شـکل جد یدو قرن نوزده و بيهایژگین ویترتوجهان قابلیدر م
يپسااسـتعمار يایـ و دنیمسـتعمرات يهاشتر، در بخشیا بی، کمتر ینیم دسیونالیناس
د کـه پـس از افـول اسـتعمار اروپـا      یجدیملهاياجتماعدر میانخورد. یچشم مبه

دوبـاره ییاساس و بناییبرپايبراینیت دیکردن هویف و ملی، بازتعرکردندظهور 
ـ از هوياریگرفت. بساست صورت یاز سجدیدي يرسازیتصوو  در یملـ يهـا تی

است که توسط غـرب  ین از سیدییجدادهیاز اپیروييجابه،يدوران پسااستعمار
و یفات مـذهب یو براسـاس تشـر  متولد شدهینیق دیعميهاشهیرطبقشد، یارائه م

يهـا بخـش یت ملـ یـ شـده و هو ن اصالحیاند. دشکل گرفتهيااسطورههايتیروا
االت متحـده  یـ ایو حتـ یل، بوسـن یالنکا، اسـرائ ید، سـر یـ ظهور هند جدةکنندکامل

ـ ان، بـوده اسـت. رژ  یحید مسـ یحقوق جدبه عنوان محل ظهور اظهارات مربوط به م ی
ه بـالفور در سـال   یـ د. بنـابر اعالم کنـ ین رابطه را فراهم میاز ایل مثال واضحیاسرائ

نـد. در  دهـود را سـر دا  یمـردم  يبـرا یملـ خانهةاروپا وعديهاستیونی، صه1917
شـده و در  ياز عناصر ناهمگون خـود پاکسـاز  یمذهبيها، سنتيسازند ملتیافر
شمرد، ارائه شد.یمینیدفهیرا وظیپرستتر که وطنهمگنشکلک ی

1)ین مدنید(نیعنوان داست بهیس. 2- 6
د از یـ جدهـایی شـکل ، ظهـور  سکوالرمدرن و یدولت ملییبرپاپیامدهاياز یکی

در نتیجـۀ جادشـده  یبـاز ا يفضـا رسـد  نظر مـی بهها است. و اسطورهیمدنينمادها
ک دولت مدرن پر شده است که یاز موارد توسط ياریاست در بسین و سیدییجدا

خـود  يشهروندان را برادر برابرو خشونت بالقوه ی، کنترل انضباطینیدقدرت شبه
چ سـنت  یاز هـ ین مـدن ی، اگرچه دینیم دسیونالیشکل ناس،رد. در مقابلیگیفرض م

1. The Political as the Religious: Civil Religion
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(ماننـد خـدا) و   یاقتدار الهـ یمبهمۀاما درعوض از گون،کندیت نمیحمایشخصم
يروح و قضاوت برایبه جهان، جاودانگید عقالنی(داز اعتقاداتیکليامجموعه
یپوشـ د مختلف را بدون چشـم یتواند عقایکند که میخوب و بد) دفاع مرفتارهاي
رد.یت دربر گیاقليهااز گروه

دوم قـرن  مـه یدر نژان ژاك روسـو بـار توسـط   نینخسـت يبـرا یمدنن یددهیا
عنـوان عامـل تفرقـه و    بـه ینـ یدیسنتيهجدهم ارائه شد. روسو با رد کردن نهادها

کنـد کـه پادشـاه    یرا مطـرح مـ  يایمان خالص مـدن ی، ایوحدت اجتماعنابودکننده
ـ آمتعصـب د یـ که ماننـد عقا یمانیا؛دین آن را مشخص نمایست قوانیبایم ـ یز دی ین
:Rousseau, 1953)ستین روسو نسبتاً اندك است: اعتقـاد بـه   ین مدنیدهايپایه.(153

سـتمگران و بـاالتر از   يخوب و سزايروح پس از مرگ، جزايرومند، بقاینيخدا
ین مـدن یديهااز نمونهیکیطور مسلمبه. یقرارداد اجتماعاحترام بههمه، تعهد و 

ن و یـ دحـوزه يظـاهر ییافته است. با وجود جدایکا ظهور یدر عصر مدرن در آمر
(خـروج از  خلقـت يهـا مربـوط بـه اسـطوره   يهـا ن کشور، مجموعهیاست در ایس

، نظـام نمادهـا و   یفات مـذهب یو...)، تشرين روز شکرگذارینخستس، یاستبداد انگل
نیـ کـه ا یجنگ سـرد زمـان  تنها در دورهین مدنین دیافته است. ایتوسعه،هاسمبل

، بـود ير شـورو یجمـاه »ملحد«یستیکمونز دادن خود از جامعهییدنبال تمکشور به
.افتیيادیشدت ز

م و مقاومتسیدر شکل انقالب، تروریاسین در مبارزه با قدرت سید. 2- 7
ایجـاد یـک  يتوانـد بـرا  یمـ ینـ یاست، گفتمـان د ین و سیدک شکل از رابطهیعنوان به

توانـد  ین مـ یـ رد. دیمورد استفاده قرار گیاسیت قدرت سیمشروعدر برابرق یچالش عم
صـورت  بـه ،ه نظـام حـاکم  یـ ن منبع مقاومت، شـورش و انقـالب عل  یعنوان قدرتمندتربه

ـ ای ازیهـا به خدمت گرفته شـود. مثـال  محرك نهایی  در تـوان  مـی نـوع از رابطـه را   نی
ـ د. البتـه با کـر انه مشاهده یخاورميهاشورش ن مقاومـت همـراه بـا    یـ د گفـت لزومـاً ا  ی

ـ يگانـد یاز مقاومت مـذهب توان مینمونهرايست. بینیکیزیفيهاخشونت ا مبـارزه ی
ز نام برد.یآمرخشونتیعنوان مبارزات غبه،یبه حقوق مدنیابیدر راه دستنگیلوترک
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یاسیاقتدار سورايینیقدرت د. 8-2
د کـه در  کـر اشـاره  1وارنايک هندیبه نظام کالستوانمین رابطهیآل ادهیاشکلدر 

نسبت یکیزیو متافيمعنويدر برتر2ا کاهنانیینیدمراتب نظم جامعه، طبقههلسلس
داشـتن  دلیلکه شاه بهین نظام درحالیان قرار دارند. در ایا جنگجویسلطنت به طبقه
موجـب شـود، کاهنـان بـه   یت شناخته مـ یرسماش بهیاسیو اقتدار سیکیزیقدرت ف
گـر  ینسـبت بـه طبقـات د   یمـافوق روحـان  افـراد  عنـوان  که آنها را بـه شانیپاکدامن

شوند.ید، شناخته مکنیمشخص م
خ یدهند که در طول تاریرا نشان مياسهیمقايساده الگوهاشکلن روابط بهیا

طور ثابـت از  ها بهک از فرهنگیچیاما ه،مختلف اتفاق افتاده استيهاو در فرهنگ
ن یـ جوش دسم که امروزه منطبق با همیبود،عنوان مثالاند. بهنکردهيرویک الگو پی

از سلطنت خـود و خـروج از   3گوتامایپوشابتدا با چشمدر شده، یاست معرفیو س
از پادشـاهان در  یتیک نهاد حمـا یل به یاما بعدها تبد،دیآیوجود ماست بهیسحوزه

ةدآورنـد یپدیمدرن و حتـ یمليهاقدرتمند در جنبشيرویک نیا یدور و يایآس
ا اسـالم کـه بـا    یو ؛شودیالنکا میا سریتنام یچون ویدر مناطقیمذهبيهاخشونت

يبعـد يهـا شـود، در دوره یاست در صدر اسالم آغاز مـ ین و سیکامل دیهنگاهم
د.ینمایل میاست مین از سیدییسمت جداه بهیمانند کشور ترک

سکوالراست در عصر پساین و سیدرابطه. 3
یکـ یکار بـرد:  ت بهیف دو گونه وضعیتوصيتوان برایم را مسیسکوالرپساشهیاند
يسـاز سکوالرهیـ مدرن که مستلزم فراتر رفتن از نظرین در عصر صنعتیديداریپا

در جامعـه دارد؛ دوم  يداریثابت و پان نقش ین مطلب است که دینشان دادن ايبرا
، ي، آزادیمانند دموکراسـ ییهانکه ارزشیو ايسازسکوالرند یاکال فرینقد راديبرا

،آنخالفشـوند کـه بـر   یدنبـال مـ  یخـوب بـه سـکوالر شهیو... در قالب انديبرابر
انـزوا، سـلطه و   يبـالقوه بـرا  یموضـع ينـد یان فریم معتقد است چنسیسکوالرپسا

1. Varna

2. Brahmana

3. Siddhārtha Gautama
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دگاه یـ ن دیـ م اسـ یسکوالرمتفاوت از پسايهاست. نقطه اشتراك برداشتخشونت ا
.(Pabst, 2012: 1003)د اسـت یجدیاسیسياز فضاناپذیرجداییین بخشیاست که د

، یو قـانون یاجتمـاع يهـا اسـت یاز سياعنـوان جنبـه  بـه ویـژه بهن یددوبارهظهور 
. ایجاد کرده استاست یو سن یديهاحوزهییرا در مقابل جدايمعناداريهاچالش

گر یديان جامعهیاست که چنین معنین، به ایم به بازگشت دسیسکوالرق پسایتشو
ییادگرایـ کـه گسـترش بن  چنان.(Prosman, 2011: 20)ندیبینمجدا است ین را از سید

ن همچنـان در  یـ د،دهـد یجهان اول نشان ميت در کشورهایو رواج معنویحیمس
مانده است.یمهم باقيو اقتصادیاسیسيهانهیزم

، یاجتماعيهانظاميان انفکاك کارکردیقت دارد که در جرین امر حقیاگرچه ا
يهـا کـارکرد خـود را محـدود بـه مراقبـت     ياندهینحو فزابهیسا و جوامع مذهبیکل

انـد و  دهکـر انکار یگر اجتماعیديهاخود را در حوزهيهاتیو صالحکردهيمعنو
ن یـ ده شـده اسـت، امـا ا   یکشـ یو شخصـ یدرونـ يهـا به حوزهبیشتر ،يورزمانیا

ر یکـاهش نفـوذ و تـأث   يمعناضرورتاً بهییل به فردگرایرفتن کارکردها و تماازدست
).107: 1378هابرماس، (ستیاست و فرهنگ جامعه نیسمذهب در حوزه

براسـاس  پیشـتر کـه  ییدارد که در آن نهادهااشارهیتیم به وضعسیسکوالرپسا
ينهادهايشیوهبحث و يروشان را بهیشدند، اکنون درهایف مین تعریاز دییجدا

یاسـ یسيهـا نظامکنند. با مالحظهیباز م،شدینامشروع تصور مپیشترکه يهمکار
ـ بـه ظهـور د  توجـه افت بـا  ین رهیاز اشانتال موفهمانند یپردازانهی، نظریفعل ن در ی
يا برتـر یـ کـال  یرادینظر موفه، تحـت عنـوان دموکراسـ   ازاند. دهکراست، دفاع یس

دان گفتگو و بحث، اگرچه یعنوان مبهیعمومين است که فضایک، بحث ایدموکرات
ا هرگونه یهرگونه هدف يریگید پیاش حفظ شود، اما بايساختارهايشکلد در یبا

دان حفـظ  یـ من یـ ن ایکـه قـوان  یتا زمـان ـینیدهاياستداللازجملهـسبک استدالل
,Mouffe)شوند را مجاز شمردیم 2006: 325-326).

و متفکـران  1لبنـک یجـان م ماننـد  یحیاز متکلمـان مسـ  يتعداد1990در دهه 
ن اصـل کـه   یبر اینن مبیدۀفالسفيهااز مفروضهیکی2طالل اسدمانند یحیرمسیغ

1. John Milbank

2. Talal Asad
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ـ از طرنیازمند این هسـتند کـه   ، یجاد معنیمنظور ابهینیديهاها و گفتمانسنت« ق ی
ر سـؤال بردنـد. انتقـاد    یـ گذارنـد، را ز بدان یـ طرف، پـا بـه م  یبسکوالرک گفتمان ی

سـکوالر ن مفـروض، سـاده بـود: گفتمـان     یـ شمندان بـر ا ین اندیايواردشده از سو
يم پاسخ فکـر سیسکوالر«سد: ینویباره منیطرف باشد. طالل اسد در ایتواند بینم

از ت ین وضعی. ا»ستیدار نیپایبادوام و آزادمنشیصلح اجتماعوط بهمرببه مسائل 
که اعمـال متفـاوت و   آید دست میبهیشهروندانیندگیدر نمایاسیاعتدال سطریق
کننـد یف مـ یبـازتعر انـد را شدهيبندت و طبقه مفصلین، جنسیکه توسط دیخاص

(Smith & Whistler, 2010: 13).
ـ منتسب بـه نقـش د  هايد بر خطریتأک گـر  یرا از دهـا نگـاه ،ین در دموکراسـ ی

تمرکز و توجـه  یعبارتگرداند. بهیبرم،ز باشندیتر نیکه ممکن است واقعهاییخطر
به قدرت يااشارهکهدرحالی،مدرنیدموکراسيد براین تهدیعنوان نخستن بهیدبه 
،مسـ یسکوالر. خواهـد بـود  کننـده  گمـراه شـود،  یا بازار آزاد نمیشدن یند جهانیافر

یسـادگ کننده اسـت کـه بـه   ن گمراهین در جامعه است و ایبر ترس از وجود دیمبتن
ا دولـت از  یـ اسـت  ین از سیـ دییته در مورد جـدا یمربوط به دوران مدرنيهابحث

به ینیکه در کنار ورود خرد ديگریدجهینت.کنیممدرن تکرار سا را در عصر پسایکل
ـ ا،توان گرفتیمیعمومحوزه تـوان انتظـار داشـت در جامعـه    ین اسـت کـه نمـ   ی

ک یـ سـو  کیاززیرا،مانند دوران مدرن برقرار باشدین مدنیدز رابطهینسکوالرپسا
ـ تواند معطوف بـه د یواقعاً متنوع نمیدموکراس شـود ین مـدن یا ضـدد یـ ین مـدن ی

(Taylor 2010: 33)ن یخواستار اسکوالردر دوران ین مدنیکرد دیرو،گریدي، از سو
ج یدر ترويو همکارینیدیرا با اخالق اجتماعیبرالین، تنها اجماع لیامر بود که د

ن قـادر اسـت   یـ د،سکوالرپسايگراافت کثرتیدر رهی، ولکندت ین اجماع، تقویا
تواننـد  یمـ از طریـق آن  معنـا را کـه شـهروندان    یاسیرسیغیخاص و حتيهانهیزم

نـد،  یدار نمایـ پدیبرالیک اجماع لیقالب خود را در تفکر خالقانهقدرت استقالل و 
.(Addis, 2013: 28)(کندحفظ 

يکـه از سـو  یافتن نقاطیبهتواند یاست میدر سسکوالرافت پسایرهن یهمچن
عنـوان  م بهسیبرالیکه لازآنجا.کمک کنداست، م مسکوت گذاشته شده سیبرالیفلسفه ل

پـرداختن بـه   ازاشـخاص در انتخـاب اهـداف خـود،     يآزادبر یمبتنیاسیفلسفه س



210

 س
وم

 عل
مه

شنا
ژوه

پ
ی

یاس


ال 
س

هم
د


اره

شم
رم

چها


یز 
پای

13
94

يمعمـار یابیـ سـته اسـت ارز  یبازمانـده اسـت، شا  یاجتماعیروابط اساسيمعمار
شـتر  یرد. بیـ صورت گیفلسفیاسیاصول سيجابهیخیج تارین در پرتو نتایگزیجا
ــتیره ــااف ــانيه ــیجه ــرـیتجرب ــل1يفک ــه زمتمای ــب ــؤال ی ــا ر س ــردن تم ز یب

. هسـتند از دولـت  یمدنجامعهيهنجارییبرال و هرگونه جدایلیخصوصـیعموم
،یو فرهنگیاجتماعهايتمام قلمروکه اعتقاد دارد ،استیدر سسکوالرافت پسایره
ـ اد و برنرا نداریعقلهايبه استداللشدنهت فروکاستیقابل را یتین اسـاس وضـع  ی

توانـد  یبسته مـ مهینیو فرهنگیاجتماعيفضانکند که در آن بازشناختیجستجو م
:Sharp & Nickelson, 2014)را بـاال بـرد  یاجتماعيریپذتیو مسئولیشرفت فرهنگیپ

و ینـ یديهادگاهیبه د،یخیو تاریاجتماعيانهیعنوان زمبهسکوالرط پسایمح.(225
ه بـه منـابع   یدوسـو ین دسترسیو همچنيمنظور خودانتقاددهد بهیاجازه مسکوالر

عنـوان  توانـد بـه  ین امر میکه اکنندیابیارزرا دوباره خود یمعرفتيهاگر، مرزیکدی
هـاي  عنوان پشتوانه آن در درگیري موجـود درون حـوزه سیاسـت در دموکراسـی    به

در یشـ یافزاهابرمـاس توافـق روبـه   بنا به گفتـه يان جامعهی. در چنغربی تلقی شود
، »یعمـوم یآگـاه ينوسـاز «از یصـ ن موضوع وجود دارد کـه سـطح مشخ  یامورد
طور بازتابانـه، آنهـا را   ده و بهکرهم ادغام را باسکوالرن یو همچنینیديهاتیذهن

,Schuller)دکنیدگرگون م 2006: 46-47).
درك سـوي بهبایدشدن، یند جهانیاد با فریجدیاسیسیشناسجامعهدیدگاهاز 

ا یـ حضور دارد، یاجتماعهايهتجربکه در همهيادهیپدمثابهاست بهیاز سيدیجد
حرکـت  یاجتمـاع يها و سـاختارها تیهویز و دگرگونیستمثابهبه،گریعبارت دبه
ـ اگـر فـرض شـود در اد   یاسـاس حتـ  نی). بـرا 20-21: 1389(نش، دکر ماننـد  یانی

ــاد د،تیحیمســ ــنه ــت جــدای ــمدســتســت، ان از حکوم ــاعک یاز لحــاظ اجتم
در قلـب  یاسـ یدهنـد. تـنش س  یل مـ یاسـت را تشـک  یدارند کـه س ییهايریگجهت

افـراد  ياریبسـ از سـوي ن یـ زش دیکـه بـازخ  ین است که درحـال یم اسیسکوالرپسا
ـ به احسکوالرمبرم جامعهرفع نیازيبرایلِحعنوان راهبه توجـه مـورد  یاخالقـ يای

نـاك  ش نقـض خطر یمـان، نمـا  ید ایـ ن جوشـش جد یـ گران، ایديرد، برایگیقرار م

1. Empirically-Minded Global Approach
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یم صـرفاً اذعـان  سیسکوالر. پسا(Graham, 2013: 18)همراه داردرا بهیعمومیطرفیب
ـ بازتوليبـرا یمـذهب هـاي ن که توسط اجتماعید1يآشکار در مورد سهم کارکرد د ی

یعمـوم ی؛ در مقابل، آگاهیسترد، نیگیمطلوبشان صورت ميهاها و نگرشزهیانگ
دربارهیجیدهد که نتایمينش هنجاریبینوعگیري شکلخبر از سکوالرپساجامعه

ـ بـه د يکـه اعتقـاد  یدار و شـهروندان نیـ شهروندان دیاسیتعامالت سیچگونگ ن ی
ـ  مخالفـت درحـال  يبرمبنـا یاسـ یهمراه دارد. امروزه فرهنگ سبه،ندارند ن یرشـد ب

ظهـور نـوع   یسـم، سکوالر. پساشـود تعریف مـی ینیدییادگرایو بنسکوالراست یس
را يدیـ زش جدین بـازخ یـ دهـد کـه در آن د  یرا نشان مـ یعموماز حوزهيدیجد

ـ از عقالنیعنوان شکلتش بهیهمچنان مشروعیکند، ولیتجربه م مـورد  یت عمـوم ی
بحث است.

ک یـ اسـت دموکرات یند سیادر فریمذهبيهااگرچه گروهسکوالردر جامعه پسا
ک جامعهیپردازند که در یمن شرط به مشارکتیاپذیرفتنشرکت دارند، اما آنها با 

ک احتـرام بگذارنـد. تفکـر    یـ دموکراتينـدها یابـه فر بایدده و کرت یفعالیستیپلورال
ـ بر دسکوالرت یعقالنيت هنجاریاولوو يکند فرض برتریتالش مسکوالرپسا ن ی

از پـیش بازگشـت بـه دوران   يتالش بـرا يجارا به حداقل برساند. اما درعوض به
ـ نـد درك متقابـلِ د  یااز فرکنـد سـعی مـی  ن، یـ ديبرتـر به ا اذعان یته و یمدرن ن و ی
ن یـ محتمـل ا جـه ینوان نتعشده بهقیمتقابالً تصدیمعرفتيو برابرسکوالرت یعقالن

ت یـ اسـت، عقالن یبـه س سـکوالر کـرد پسا یرو.(Monti, 2013: 232)دکنـ ند، دفاع یافر
عنـوان  را در کنار خود بـه يویردنیغيهات حوزهین عقالنیاکهتا هنگامیرا سکوالر

ز یک شـکل متمـا  یـ عنـوان  شـمرد، بـه  یانسان مطلوب مـ ياستعدادهادهندهشیافزا
آن ارزش قائـل  يرفتـه و بـرا  یپذیکیتکنولـوژ ـیعلمـ شرفتهیپدر جامعهيکارکرد

بتوانـد  يسکوالر، علت یمشخصنهیدر زمکههنگامییحتيکردین رویشود. چنیم
رش کامـل آن  یقـرار دهـد، از پـذ   را در محاط خـود ینیديهاتیهونیمعهدفیاب

عقـل در  از لـزوم کـاربرد  خودتیاز حماسکوالرکرد پسایروزیرا،کشدیدست نم
& Sharp)کنـد ی، دفاع مینیديعملکردهادر ازجملهانسان یهستهايساختارهمه

1. Functional Contribution
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Nickelson, 2014: 225).دسـته  دارد تنهـا آن یاذعان مگونه که هابرماس حال هماننیباا
ـ  یتوانند مشروعیمیاسیسهايمیاز تصم طرفانـه و برحسـب   یت داشته باشند کـه ب

ـ ا،گـر یعبارت دباشند. بهیل منطقیه در پرتو دالیتوج ياز سـو بایـد هـا مین تصـم ی
:Loobuyck & Rummens, 2011)داشته باشندتوجیهی برابر ینیردیو غینیشهروندان د

ـ تنهـا عقالن يان جامعـه یصورت در چننی. درا(239 سـت کـه اجـازه   ینسـکوالر ت ی
دارد.یاسیسيریگمیمشارکت و تصم

سو و کیازسکوالرت یو در کنار عقالنیعمومن در حوزهیبا توجه به ظهور د
شـده در بخـش   گـر روابـط مطـرح   یگر، با ردّ دیدياز سويگریبر دیکیرد تفوق 

ـ ا مقاومـت د یـ اسـت و  ین و سیـ دیجوشهمدو رابطهییبرپاتوان می، پیشین ن در ی
يان جامعـه یرا انتظار داشت. ازآنجاکـه در چنـ  سکوالرپسااست در جامعهیمقابل س

ـ توانیمـ ینیاعتقادات د ت در شـهروندان  یـ در خلـق معنـا و هو  يد کـارکرد مرکـز  ن
گـر  یباً دیس و تقراگرچه بنا به نظر هابرما، (Frega, 2012: 270)دنداشته باشیرمذهبیغ

زان یطرف برپا خواهد شد، میبیدموکراسبرالینظام ليان جامعهیشمندان در چنیاند
ش به یزان گرای، مسکوالرت یکامل عقالنیطرفین بین و همچنیبه دیش عقالنیگرا

در بعـد  کـم دستن یبه دیقطعاً با نگرش عقالنزیراکند. ین میین دو رابطه را تعیا
ت یـ صـورت اگـر عقالن  نیـ درا؛ان نسبت به هم همگـرا خواهنـد شـد   ی، ادیاجتماع

است متنـاظر شـود، وجـود دارد.    ین با سینکه دیطرف باشد، احتمال ایهم بسکوالر
ـ نباشد و چـه عقالن یعقالن،نیها از دنکه برداشتیصورت چه انیاریدر غیول ت ی

وجود دارد.سکوالرپسادر جامعهینیاحتمال مقاومت دطرف نباشد،یبسکوالر
دارد تـا عمـل   یهمخوانينظريهاشتر با نگرشین بحث بیرسد ایمنظراما به

ته اسـت یمدرنم محصول پساسیسکوالرپسا،گونه که گفته شدهمان.یواقعيایدر دن
آورد. اگرچه یوجود مبهیعقالنيهارا در برابر برداشتيجدیته چالشیپسامدرنو
از برخییقائل شد، ولینیروشن و عيزیتوان تمایمدرن نمن عصر مدرن و پسایب

کـه دوران  اصـرار دارد ن بـاور  یـ م بـر ا سـ یکـه پسامدرن هسـتند نظر بر این سیرهاتف
،اساسنی). برا22-25: 1389(وارد، استشدهيسپريت مورد نظر روشنگریعقالن

بـه اشـتراك نظـر    ن دورانیدر ایراحتبهسکوالرت ین و عقالنینکه دیدل بستن به ا
هابرمـاس کـه   گفتـه ایـن  اگـر  ،گریديرسد. از سوینظر ممشکل به، برسندیعقالن
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د کنیهم ادغام مرا باسکوالرن یو همچنینیديهاتی، ذهنیعمومیآگاه،ينوساز
و ییایـ جغرافيعنوان مفروض درنظر گرفـت، شکسـته شـدن مرزهـا    را هم بتوان به

را يافته در عصر روشـنگر یشده و پرورشسکوالريایشدن، دنیعصر جهانیارتباط
شود یسبب مامر ن ی. هماندکردهرشد نیین فضایکند که در چنیآشنا مییهابا گروه

يهـا ن گـروه یرا بـ يداریـ د نتوان چندان اشـتراك پا یجدیچندفرهنگدر جامعهکه 
د.کردا یپسکوالرت یو عقالنینید

تـوان انتظـار   ینمـ ،سـت ینيز ثابـت و برجـا  یچچ یکه هياگر در زمانهیدياز سو
، ییـ گراتیشدن که با نسبیجهانيفا کند. در بلبشویاین نقش ثابت و شفافیداشت که د

سـؤال رفـتن   ریکالن و زيهاتیروای، فروپاشیفرهنگییک دلخواهانه، فردگرایهرمنوت
و يا، منطقـه یملـ شده گذشته که نظم را در سطوح انگاشتهمسلميهاهیاصول مسلم و پا

و يفـرد يرهایز در معـرض تفسـ  یـ ن نیـ همراه شده است، د،کردین میتضمیالمللنیب
ن خواهـد داشـت کـه    یاز ديا انتظاریفهیرد و هرکس از ظن خود وظیگیقرار میگروه
ـ تنل را درهـم یـ تر و خطوط تحلدهیچیده را پیچیت پیوضع ـ (نقده خواهـد کـرد  ی زاده، بی

یطین شـرا یاسـت در چنـ  ین و سیـ درابطهکه شود یت سبب میوضعن ی). ا170: 1388
از روابـط دو  يدیـ جدهیـ ن نظرییاز به تبیاساس ننیبراقبل باشد.يهاتر از دوراندهیچیپ

ن در یـ ت دیـ ش اهمیافـزا معتقدنـد  یرسـد. گروهـ  ینظر مبهياست ضرورین و سینهاد د
وسمعکـ يمعنـا م لزومـاً بـه  سیسکوالرپسااندازد ویخطر نمرا بهيسازسکوالرند یاجامعه، فر

يدگاه را بـرا ین دیاگر بتوان ایحت. (Mozumder, 2011: 9-10)ستین1يسازسکوالرند یاشدن فر
کـار بـرد و در عصـر    ا دولـت بـود، بـه   یـ حکومـت  بـر مطالعـه  یکه مبتنـ یاست سنتیف سیتعر
اســت در عصــر یف سیــدانســت، امــا در تعرســکوالرن و حکومــت را یــرابطــه دســکوالرپسا

شـده در  خ ارائـه یتـار فلسفهبراساسدگاه را درست دانست. اگرچه ین دیتوان ایشدن، نمیجهان
ۀنـ یشـده و قاعـدتاً زم  یاست منتهین در مقابل سین دو نهاد به مقاومت دیات رابطهینهادر،انیاد

ینـ یردیو غینـ یديهـا هگـرو یستیاکنون همزیست برپا شود، ولیبایآن در طول زمان مییبرپا
اسـت در  ین و سیـ ن رابطـه نهـاد د  ییتبيبرايدیه جدیآورد که نظریوجود من ضرورت را بهیا

شود.پردازش سکوالرعصر پسا

1. Desecularization
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يریگجهینت
ۀن برخالف دوران مدرن و جامعـ یکه داستيعصرسکوالرگفته شد که عصر پسا

ـ کنـد. ا یتجربه میرا در حوزه اجتماعيدیزش جدیبازخسکوالر زش از یبـازخ نی
را یته و دوران قـرون وسـط  یشامدرنیاست که بازگشت به دوران پدیجد،ن منظریا

سـو  یکازت دارد، ین اهمیزش دیو بازخسکوالرپساۀکند. آنچه در جامعینمیتداع
دگاه یـ ن دیـ غالب شـدن ا از سوي دیگر، و نیبه دیمذهبيهاگروهیش عقالنیگرا

يخـود در مـورد آزاد  يهاعمل پوشاندن به وعدهۀت جامیقابلسکوالرت یکه عقالن
باشد.یانسان را ندارد، م

،سـکوالر شـه پسا یپـردازان اند هیـ ن نظریتراز مهمیکیعنوان ماس بهرنظر هاباز
ینیديهاتیذهنسوکیشود ازی، باعث میعمومیآگاهياز نوسازیسطح مشخص

ن اسـاس  یـ د. بـر ا کننـ یستیهمزسکوالرت یگر با عقالنیدسويدگرگون شده و از 
ن یبه دیش عقالنینکه گرایایکیهمراه دارد: جه را بهیدو نتیعمومیآگاهينوساز

ۀبـر رابطـ  ين نوسـاز یـ نکـه ا یگـر ا یشـود و د یگر مـ یکدیان به یادییباعث همگرا
است اثرگـذار اسـت. از   ین و سیبر رابطه د،واسطه آنو بهسکوالرو ینیت دیعقالن

در عـالم نظـر   ،است قابـل تصـور اسـت   ین و سین دیکه بيارابطهن هشت گونه یب
ن در مبـارزه بـا قـدرت    یـ ديگـر یاست و دین و سیدیجوشت دو رابطه همینهادر
بـه  یش به هرکـدام بسـتگ  یقابل کاربرد است که گراسکوالرعصر پسايبرایاسیس
دارد. امـا  ینیو دسکوالريهاتیطرف ذهنیبدون تعصب و بیش عقالنیزان گرایم

ن دوران و یـ ت ایته اسـت، نسـب  یم محصول پسـامدرن سیسکوالرنکه پسایبا توجه به ا
شود ید میم در عصر جدیقديهاهیآن مانع کاربرد ساده نظریضدعقالنيهاشیگرا
*د.کرن ییت تبین وضعیح ایتوضيرا برايدیجدۀیست نظریبایو م
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